
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 من قبٌل نهاٌة صفة الصالة إلى نهاٌة باب صالة التطوعالدرس الخامس: 

 

ٌّنا محّمد وعلى آله  الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن، نب

غفر هللا لنا وله:  ٌقول المؤلفوصحبه أجمعٌن، أّما بعد: اللهّم اغفر لنا ولشٌخنا والحاضرٌن، 

وفرقعُة  "وُكره فٌها التفاٌت ونحوه ببل حاجة، وإقعاٌء وافتراش ذراعٌه ساجًدا وعبٌث وتخّصرٌ 

وصفّقت سّبح رجل  شًءٌ وإذا نابه أصابع وتشبٌكها وكونه حاقَنا ونحوه وتائًقا لطعام ونحوه، 

ٌُباح فً غٌر مسجد عن  امرأةٌ ببطن كّفها على ظهر األخرى، وٌزٌل ُبصاًقا ونحوه بثوبه و

 ٌساره وٌكره أمامه وٌمٌنه. 

القٌام والتحرٌمة والفاتحة والركوع واالعتدال عنه والسجود  أربعة عشر: أركانهاوجملة  :فصلٌ 

والطمأنٌنة والتشهد األخٌر وِجلسته والصبلة على النبً  واالعتدال عنه والجلوس بٌن السجدتٌن

والتسمٌع  ها ثمانٌة: التكبٌر غٌر التحرٌمةعلٌه الصبلة والسبلم والتسلٌمتان والترتٌب. وواجبات

وقول "رب اغفر لً" مرة مرة والتشهد األّول وِجلسته، وما  وسجود ركوعٍ  والتحمٌد وتسبٌحُ 

 . والشروط سّنة فالركن والشرط ال ٌسقطان سهًوا وجهبًل وٌسقط الواجب بهما."عدا ذلك

ٌّنا محمد وعلى آبسم هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل والصبلة والسبلم  له على رسول هللا نب

ا فً الدرس السابق عن بداٌة كتاب الصبلة وقلنا أّن المذهب وأصحابه ومن اهتدى بهداه، تكلّمن

ٌُعّد كافًرا أّن من جحد حُ  وهذا باإلتفاق، لكن ما حكم من ترك الصبلة تهاوًنا  -كم الصبلة فإّنه 

هذا الشرط األول، ٌدعو  -فً شرطٌن: أن ٌدعوه إمام أو نائبه كفر أو ال ٌكفر؟ وكسبًل؟ هل ٌَ 

إلى إٌش؟ ٌدعو إلى الصبلة، فإذا دعاه وأبى فإذا تضاٌق الوقت عن فعل الثانٌة فٌها، فإّنه حٌنئذ 

إًذا هل الذٌن ٌتركون الصلوات اآلن ولم تتوفر فٌهم هذه القٌود، هل نحكم بكفرهم ٌُحكم بكفره. 

م، والقول الثانً فً المذهب ما هو؟ أّنه ال ٌكفر، وهو رأي َمن؟ ابن قُدامة اآلن؟ ال نحكم بكفره

 رحمه هللا. 

ٌُسّن فٌها رفع الٌدٌن فً الصبلة؟ لصفة الصالةبالنسبة  عند تكبٌرة ، ما هً المواضع التً 

اإلحرام والموضع الثانً: إذا أراد الركوع، والموضع الثالث: عند الرفع من الركوع، فً 

ٌُسّن أن إذا قرأ آٌة التبلوة فً الصبلة فإنّ  -خرى أًٌضا؟ سجود التبلوة مواضع أ ه على المذهب 

ٌُسن له أن ٌرفع، هذا  ٌرفع ٌدٌه، أًٌضا؟ .. سجود التبلوة نعم إذا تبل اآلٌة، السجدة فً الصبلة 

أحسنت،  -إذا أراد أن ٌقنت قبل الركوع الموضع الرابع فً المذهب، بقً موضع خامس وهو؟ 

ٌُضاف موضع سادس وهو إذا قنت ، فإّنه ٌرفع ٌدٌهدجٌ وأراد  بعد الركوعأًٌضا . وكذلك أًٌضا 

ٌُسّن له أن ٌرفع ٌدٌه. هذا على المذهب، إذا أراد أن ٌسجد بعد الركوع فإّنه ٌرفع  أن ٌسجد فإّنه 

ً الصبلة فإّنه لكن بالنسبة لسجود التبلوة، طبًعا المذهب أن ٌرفع ٌدٌه، إذا قرأ آٌة التبلوة فٌدٌه. 

قٌاس المذهب أّنه ال ٌرفع، لكن هو المذهب  :اإلقناعٌرفع ٌدٌه إذا أراد أن ٌسجد، لكن قال فً 

ٌّله بقوله أّنه قٌاس المذهب أّنه ال  المنتهى وكذلك فً اإلقناع.و مجزوم به فً الغاٌة لكن ٌعنً ذ

 ٌرفع.



، األشٌاء التً ُتكره فً الصالةالصبلة كلها، ثّم ذكر المؤلف رحمه هللا بعد ذلك انتهٌنا من صفة 

ٌُكره االلتفات بالوجه أو بالعٌون "التفاٌت ونحوه بال حاجةوُكره  -أّول أمر ذكره -وُكره " :قال  ،

ٌُكره االلتفات بالوجه وبالعٌون  أو بالصدر أًٌضا، كل هذه من المكروهات، أو بها كلها: 

ٌُكره االلتفات بهذه األمور الثبلثة ببل حاجة، فإن احتاج إلى االلتفات كأن تكون مثبًل وبالص در، 

ومتى تبطل  أم عندها طفل ٌرضع أو تخشى أن ٌسقط، فإّن حكم االلتفات حٌنئذ: غٌر مكروه.

الصبلة؟ إذا استدار بكّل جسمه عن القبلة، حّول جسمه كله: قدمٌه وصدره ووجهه عن القبلة 

 ذ تبطل الصبلة ما لم ٌكن فً الكعبة ألّن كل جهات الكعبة قبلة.فحٌنئ

ٌُكره اإلقعاء فً الصبلة، وصفة اإلقعاء عندنا فً المذهب هو أن  -" وإقعاءٌ " :قال رحمه هللا

بٌن السجدتٌن ٌفرش قدمٌه وٌجلس على عقبٌه، ٌعنً ُتشابه الجلسة بٌن السجدتٌن، ولكن الجلسة 

ٌُسرى  عندنا هو أن ٌنصب الٌمنى ٌجلس على الٌسرى. هذه هنا الجلسة المكروهة  -وٌفرش ال

القدمٌن على ظهور  -هً أن ٌفرش الٌمنى والٌسرى، ٌعنً ٌجعلهم على ظهور األصابع 

هذه الصفة عندنا فً المذهب مكروهة. وهناك صفة ثانٌة أًٌضا ٌجلس على عقبٌه،  األصابع ثمّ 

ر وٌنصبهما، ثّم وهً نفس الصفة هذه لكّنه ٌذهب بقدمٌه جهة الٌمٌن والٌسا المنتهىذكرها فً 

 المقنعو اإلقناع  أما هذا ذهب إلٌه فً المنتهى، قدمٌه، اأو بٌنهما ناصبً ٌجلس على األرض 

 بل الجلستٌن مكروه.قال: كِ  المنتهى. أما اقتصروا على الصفة األولى التً ذكرتها المغنًو

ٌُكره أن بفترش المصلً ذراعٌه للحدٌث: "وال ٌفترش ذراعٌه "عٌهوافتراش ذرا"قال:   ،

ٌُكره أن ٌعبث اإلنسان بثٌابه أو بلحٌته العبثٌعنً حال كونه ساجًدا. و ساجًداافتراش الكلب".   :

ٌُكره أًٌضا التخّصر وهو وضع الٌد على الخاصرتٌن ، أثناء الصبلة. قال: "وتخّصره" 

ولٌس الحوض كما ٌفهمه الكثٌر  البن األثٌر قال: هً موضع الكلٌتٌن، النهاٌةوالخاصرة كما فً 

فً غرٌب  النهاٌةمن الناس وإنما هو موضع الكلٌتٌن أي وسط اإلنسان كما ذكره ابن األثٌر فً 

الحدٌث. والحدٌث واضح فٌه، حدٌث عائشة رضً هللا عنها أّن الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

ٌُصلًّ الرجل متخ ٌُكره أن ٌفرقع أصابعهوفرقعة أصابعه. قال: "ًراصّ نهى أن  بأن ٌغمز  " 

ٌُكره تشبٌك أصابعه، أصابعه حتى ٌخرج منها صوت، هذا مكروه وال ٌلٌق ب الصبلة وكذلك 

ٌعنً إدخال بعضها فً بعض، والتشبٌك بٌن األصابع مكروه من حٌن ٌخرج المصلً من بٌته 

 .أًٌضا أشد وأشد إذا كان فً الصبلة وٌزداد كراهة إذا دخل المسجد، وٌزداد كراهة

ٌُصلًّ اإلنسان وهو حاقن، والحاقن هو إٌش؟ محتبس أو نحوه وكونه حاقًناقال: " ٌُكره أن   "

"ال صبلة بحضرة طعام وال وهو ٌدافعه األخبثان" كما فً الصحٌح، والمراد بكونه حاقًنا البول، 

أما إذا كان حاقًنا أو أتاه البول فً أثناء  أن ٌبتدء الصبلة وهو حاقن، ٌعنً حاقًنا قبل الصبلة،

ٌُكره أن ٌستدٌم صبلته، المراد به هنا أن ٌبتدء الصبلة وهو حاقن وهو  -ونحوه  الصبلة فهذا ال 

 ٌقولون اٌش؟ الحاقب وهو محتبس الغائط لم فٌه من الشغل عن الصبلة.

نحو الطعام  -مشتاًقا لطعام ونحوه " تائًقا لطعام ٌعنً كما قال النجدي وتائًقا لطعام ونحوه"

ٌُكره أن ٌصلًّ وحاله كذلك. قال: "، إذا كان مشتاقً الشراب وكذلك الِجماع وإذا نابه ا لذلك فإّنه 

" فً الصبلة ٌعنً عرض علٌه شًء فً الصبلة، احتاج أن ٌفعل شًء فً الصبلة، قال: شًءٌ 

استاذن  –جل ٌسّبح إذا عرض له ، الرسّبح رجل وصّفقت امرأة ببطن كّفها على ظهر األخرى



شخص مثبًل، أو أراد أن ٌنّبه طفله أو ابنه على شًء فإّنه ٌسّبح، أو أراد أن ٌنّبه اإلمام فإّنه علٌه 

 ٌسّبح، أّما المرأة فتصفّق ببطن كفها على ظهر األخرى.

ز أن تقول له كذلك ٌجوز فً المذهب عندنا التنبٌه بالقرآة، ٌعنً إذا كان اإلمام ساٍه مثبًل ٌجو 

ترٌد  -إذا كان مثبًل  "واركعوا مع الراكعٌن"، "واسجدوا"، كذلك ٌجوز التنبٌه بالتهلٌل والتكبٌر،

أن تكلّم ابنك أو زمٌلك، أو مّتصل، زمٌلك مثبًل ترد علٌه وتقول ال إله إال هللا أو هللا أكبر، كل 

 هذه األمور جائزة فً الصبلة وال تبطل بها الصبلة.

إذا  -" إذا كان المصلً ٌصلً بمسجد فإّنه ٌزٌل البصاق وٌزٌل ُبصاًقا ونحوه بثوبهقال: "

ٌُباح فً  -عرض له بصاق، ونحوه كالمخاط والنخامة فإّنه ٌزٌله بثوبه  هذا إذا كان فً مسجد، و

ٌُكره  أمامه أو ٌمٌنه، أن ٌزٌل البصاق غٌر مسجد عن ٌساره تحت قدمٌه كما ورد فً الحدٌث، و

 لوارد فً ذلك.للنهً ا

"، والركن هو جانب الشًء األقوى، وأّما فً أربعة عشر ركانهاأفصلٌ: وجملة قال رحمه هللا: "

االصطبلح فهو ما كان فً الصبلة وال ٌسقط عمًدا وال سهًوا وال جهبًل، وٌقول األركان عندنا 

سلم "صّل قائًما"، هو القٌام لقول النبً صلى هللا علٌه و الركن األّولفً المذهب أربعة عشر، 

فالقٌام المراد به ركن فً الفرض ولو كان كفرض كفاٌة كصبلة الجنازة أّما إذا كان فً النفل 

هذا فإّنه ال ٌجب القٌام، كذلك القٌام ركن على القادر علٌه، أّما العاجز عن القٌام فإّنه ٌسقط عنه 

ما لم  -ولون حّده ما لم ٌصر راكًعا متى نقول أّن هذا أتى بركن القٌام؟ ٌق -الركن، وحّد القٌام 

ًٌا ظهره  فإّنه قائم  -ٌصل إلى حد الركوع، فما دام لم ٌصل إلى حد الركوع حتى لو كان منحن

 وٌجزؤه، هذا هو حد القٌام فً الهٌئة.

  علٌه وسلم "تحرٌمها التكبٌر".لقوله صلى هللا : التحرٌمةالثانً من األركانقال: "التحرٌمة" 

ى اإلمام والمنفرد، أّما المأموم فٌتحّملها اإلمام عنه الفاتحة، الفاتحة ركن فً كّل ركعة عل: الثالث

فً كّل صبلة: جهرٌة أو سّرٌة، ٌعنً ال ٌجب على المأموم أن ٌقرأ الفاتحة ألّن اإلمام ٌتحّمل 

 عنه، ولكن مستحّب له أن ٌقرأها.

.حتى تطمئّن راكًعا"، وباإلجماع أّن : الركوع، لقوله صلى هللا علٌه وسلم ".الركن الرابع

ٌُستثنى من ذلك الركوع الثانً من صبلة الكسوف فإّنه  الركوع ركن من أركان الصبلة إال أّنه 

وع الثانً من الركعة سّنة ولٌس بركن، وكذلك لو دخل المصلً واإلمام ٌصلً الكسوف فً الرك

وع ركن إال فً صبلة الكسوف الركوع للركعة على المذهب، إًذا الرك عتبر مدرًكااألولى ال ٌُ 

الثانً فً كّل ركعة من الركعتٌن فإّنه سّنة ولٌس بركن، ٌعنً ٌجوز عندنا فً المذهب أن 

ٌُشترط أن ٌكون فً كّل ركعة ركوعان. ًَ الكسوف بركعتٌن، ال   ٌُصلّ

هو اإلستقامة، االعتدال عن الركوع لقوله  المطلعقال: "االعتدال عنه" واالعتدال كما فً  خامًسا

"السجود"  السادسثّم قال: صلى هللا علٌه وسلم فً صبلة المسًء "ثّم ارفع حتى تعتدل قائًما"، 

: "االعتدال عنه"، الركن السابعوهذا باإلجماع، السجود باإلجماع أّنه ركن من أركان الصبلة، 

ٌُعتبر أًٌضا ركن. ال "الرفع منه"، ق المنتهى عبارة قال، وأما االقناعهكذا فً  الرفع من السجود 

قال: "الجلوس بٌن السجدتٌن" هذا أًٌضا من األركان، "ثّم ارفع حتى تطمئّن جالًسا" كما  الثامن

 قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث المسًء فً صبلته.



ٌنة هً السكون وإن قّل فً كّل : الطمأنٌنة، الطمأنٌنة فً هذه األفعال والمذهب أّن الطمأنالتاسع

ٌُشترط أن ٌسكن فٌه ولو قلٌبًل، هذا ما جزم به فً   ، ًّ فقال أّن  االقناع، وأّما فً المنتهىركن فعل

الطمأنٌنة، قال هً بقدر الذكر الواجب لذاكره، الطمأنٌنة هً أن ٌسكن بقدر الذكر الواجب 

ٌجب علٌه أن ٌسكن سكوًنا مقدار السجود لذاكره، إذا كان ذاكًرا للذكر الذي فً الركوع أو فً 

ا لهذا الذكر، ٌقول: بقدر أدنى سكون.  -هذا الذكر، ولناسٌه  ًٌ هذا ما ذهب إلٌه الشٌخ إذا كان ناس

ٌّد وممتاز االقناعفً رحمه هللا موسى الحّجاوي  ، لكن لؤلسف أّن وهو ضابط فً الحقٌقة ج

الشٌخ منصور تعّقبه وقال أّنه لم ٌَر هذه التفرقة فً الفروع وال المبدع وال اإلنصاف وال غٌرها 

هو فً الحقٌقة ضابط جٌد ٌقول مّما وقفت علٌه، وفٌها نظر أًٌضا تكلم على هذا القول، وإال 

لٌه أن ٌسكن بمقدار قول للطمأنٌنة، إذا كان اإلنسان ذاكًرا للذكر الذي فً هذا الركن فٌجب ع

ا له فٌسكن ولو كان قلٌبًل. لكن كما ذكرنا أّن المذهب هو أّن  ًٌ هذا الذكر وأّما إذا كان ناس

 الطمأنٌنة هً السكون وإن قّل.

متفق  -: التشهد األخٌر لقوله صلى هللا علٌه وسلم إذا صلّى أحدكم فلٌقل التحٌات هلل.. الخ العاشر

ٌُع تبر ركن من أركان الصبلة. والذي تقّدم معنا التشهد الذي تقّدم معنا علٌه، التشهد األخٌر 

خدٌث َمن؟ حدٌث ابن مسعود، هذا هو الكمال أن ٌتشّهد به فً الصبلة. قال "وجلسته"، جلسة 

الصبلة على  عشر الثانً، والركن لحادي عشرالركن ا -التشهد األخٌر ركن من أركان الصبلة 

الصبلة اإلبراهٌمٌة،  -فً التشّهد األخٌر، والركن منه فقط عندنا النبً صلى هللا علٌه وسلم 

الركن منها فقط أن ٌقول: اللهّم صّل على محّمد، فقط، ٌعنً ٌقول التحٌات هلل وٌنتهً منه ثم 

ٌقول اللهّم صّل على محمد ثّم ٌسلم، ٌجوز له أن ٌسلّم، لكن األكمل أن ٌأتً بالصٌغة التً 

بن ُعجرة: اللهّم صّل على محّمد وعلى آل محّمد الخ، لكن الركن وردت فً حدٌث َمن؟ كعب 

اآلل، الركن الثالث عشر: عندنا منه هو أن ٌقول: اللهّم صّل على محّمد، ال ٌجب أن ٌصلً على 

التسلٌمتان: التسلٌمة األولى والتسلٌمة الثانٌة لحدٌث "وتحلٌلها التسلٌم"، فً كّل صبلة حتى لو 

نافلة تجزئ بلًفا لما ذهب إلٌه فً االقناع والغاٌة كذلك، ٌقولون أّن صبلة الكانت صبلة نافلة، خ

فٌها تسلٌمة واحدة، بل حكى فٌها بعض العلماء االتفاق أّن التسلٌمة الواحدة تجزئ فً اٌش؟ 

أّنه تجزئ التسلٌمة الواحدة، لكن المذهب  المغنًالنافلة، وكذلك قول ابن قُدامة رحمه هللا فً 

فٌه فً المنتهى والتنقٌح أّن التسلٌمتٌن ركن من أركان الصبلة، سواء كانت فً الذي جزم 

: الترتٌب بٌن عشر الرابعوسجود التبلوة ونحو ذلك.  الفرض أو النافلة إال صبلة الجنازة

 األركان لحدٌث المسًء فً صبلته أّن النبً صلى هللا علٌه وسلم رّتب األركان.

هً ما كان فً الصبلة وتبطل بتركها عمًدا، وتسقط سهًوا  الصالةواجبات قال: "وواجباتها"، 

التكبٌر غٌر التحرٌمة، التكبٌر عندنا من واجبات  :ثمانٌةوجهبًل وُتجبر بسجود السهو، قال: 

ما حكمها؟ فإّنها ركن، كذلك تكبٌرة المسبوق الذي أدرك إمامه  -الصبلة غٌر تكبٌرة االحرام 

تحرٌمة، ما حكم تكبٌرة الركوع اآلن بالنسبة له؟ سّنة. وما عدا هاتٌن راكًعا، فإّنه إذا كّبر لل

إًذا قول المؤلف التكبٌر غٌر التحرٌمة التكبٌرتٌن التكبٌر فً الصبلة عندنا حكمه أّنه واجب. 

وأًٌضا نقول وغٌر تكبٌرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكًعا فإّنها سّنة، فإن نوى بتكبٌره ذلك أّنه 

ا بها لبلحرام و ًٌ الركوع، ٌعنً دخلت المسجد ورأٌت اإلمام راكع، ثّم كّبرت تكبٌرة واحدة ناو

ا به  تنعقداالحرام والركوع هل ٌصّح أو ال ٌصّح؟ ال  ًٌ صبلته، طٌب ومن طاف لئلفاضة ناو



لو نوى اإلفاضة  ال ٌصح منه أن ٌنوي، لكناإلفاضة والوداع، هل ٌصّح أو ال ٌصّح؟ ال ٌصّح، 

 داع.أجزى عن الو

ٌعنً قول اٌش؟ قول سمع هللا لمن  من الواجبات التسمٌع الثانًقال رحمه هللا: "التسمٌع"، 

: الثالثحمده، وهذه لمن؟ للجمٌع؟ لئلمام؟ لئلمام والمنفرد فقط، أما المأموم فبل ٌجب علٌه. 

التحمٌد، ٌعنً قول ربنا ولك الحمد، وٌجوز عندنا أربع صٌغ فً المذهب: ربنا ولك الحمد، ربنا 

لك الحمد، اللهّم ربنا ولك الحمد، اللهّم ربنا لك الحمد، كلها وردت فً السنة، ربنا ولك الحمد 

بٌح السجود وكذلك تس : تسبٌح الركوعالرابعهذه واجبة على الجمٌع: اإلمام والمنفرد والمأموم. 

، قال "لّما نزلت فسّبح باسم رّبك العظٌم قال جبات لحدٌث عقبة بن عامر رضً هللا عنهوالمن 

واألمر ٌقتضً إٌش؟ الوجوب.  النبً صلى هللا علٌه وسلم اجعلوها فً ركوعكم"، وهذا أمر

وها فً ، قال النبً صلى هللا علٌه وسلم اجعلاألعلىفلّما نزلت سّبح اسم رّبك "وقال أًٌضا: 

سجودكم"، وهذا أمر واألمر ٌقتضً الوجوب، رواه أبو داوود وضّعفه األلبانً لكن حّسنه اإلمام 

 النووي رحمه هللا.

بٌن السجدتٌن. وهذه  ، "قول رّب اغفر لً مّرة مّرة"، بٌن إٌش؟ السجدتٌن،السادس -قال وقول 

األذكار كالتكبٌر ٌأتً بها فً محلّها، ٌأتً بها فً محلّها، ٌعنً ٌقول رّب اغفر لً وهو جالس، 

، كذلك "سبحان رّبً األعلى" ٌقولها وهو ال ٌقولها وهو رافع من السجود أو وهو ٌرٌد أن ٌسجد

: التشّهد األّول، التشّهد السابعقد رفع رأسه من السجود، كالتكبٌر.  –ساجد، ال ٌقولها وهو 

ٌُعتبر من الواجبات. وهذا األصل فً كّل الواجبات عندنا فً  ٌُعتبر من الواجبات،  األّول 

ٌُستثنى من ذلك  من َقام المذهب، هذا هو األصل فً الواجبات وغٌر التشّهد َمقٌس علٌه، لكن 

لتشّهد األّول فإّنه ٌسقط عنك، إمامه عنه سهًوا، لو قام اإلمام الذي ُتصلًّ خلفه أنت سهًوا عن ا

لتشّهد : َجلسته أو ِجلسته، ِجلسة االثامنفإّنه ال ٌكون فً حقك إٌش؟ واجًبا، ال ٌكون واجًبا. 

 األّول أًٌضا من الواجبات.

، والسنن هً ما تكون "ُسّنة - والشروط ٌعنً من غٌر األركان والواجبات -قال "وما عدا ذلك 

؟ سنن أفعال، والسنن كثٌرة عندنا تقرًٌبا األقوال فوق األربعٌن سنن أقوال أو تكون سنن إٌش

من السنن  -سنٌة فالركن  االقناعتقرًٌبا واألفعال حوله ٌعنً أربعٌن أو أكثر بقلٌل كما ذكرها فً 

قراءة ما تٌّسر مثبًل من القرآن بعد الفاتحة والجهر أحسنت، وكذلك الزٌادة على تسبٌح الركوع 

الٌدٌن، حذو المنكبٌن، وضع الٌمٌن على الٌسار أًٌضا، كّل هذا من الواجبات والسجود ورفع 

 ٌُجبر بسجود السهو. السنن، فالركن والشرط ال ٌسقطان سهًوا وجهبًل وٌسقط الواجب بهما لكن

ٌُشرع فصلٌ " لزٌادة ونقص وشّك ال فً عمٍد، وهو واجب لما َتبُطل بتعّمده  سجود السهو: و

، وُمباٌح لترك سّنة، ومحلّه قبل مشروٍع فً غٌر محلّه سهًوا وال َتبطل بتعّمده وسّنة إلتٌاٍن بقولٍ 

قبل إتمامها عمًدا بطلت السبلم ندًبا إال إذا سلّم عن نقص ركعة فأكثر، فٌعده ندًبا. وإن سلّم 

وسهًوا فإن ذكر قرًٌبا أتّمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعله ما فً صلبها، وإن نفخ أو 

ا غٌر التحرٌمة ن ترك ركنً تحب ال من خشٌة هللا أو تنحنح ببل حاجة فباَن حرفان بطلت. ومان

صارت التً شرع فً قراءتها فذكره بعد شروعه فً قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها و

ًٌا مكانها، وقبله ٌعود  فٌأتً به وبما بعده، وبعد سبلٍم فكترك ركعة، وإن نهض عن تشّهٍد أّوٍل ناس



لزم رجوعه وُكره إن استتّم قائًما، وحُرَم وبطلت إن شرع فً القراءة ال إن نسً أو جهل وٌتبع 

 مأموم وٌجب السجود لذلك مطلًقا. وٌبنً على الٌقٌن وهو األقّل َمن شَك فً ركٍن أو عدد."

: تركه من غٌر النهاٌة، والسهو فً الشًء كما قال فً قال رحمه هللا فصل فً سجود السهو

السهو عن الشًء: تركه مع العلم. وعّرفه الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا فً  -، وعن الشً علم

سجود السهو قال هو عبارة عن سجدتٌن  -رسالة فً سجود السهو فً االصطبلح، فقال عبارة 

 ٌسجدهما المصلً لجبر الخلل الحاصل فً صبلته من أجل السهو.

ٌّة،  ٌُشرع ٌعنً ٌدخل فً كلمته هذه الوجوب السن الزٌادة  :سجود السهو فً ثالثة أحوالقوله 

والدلٌل على الزٌادة   شَك،إذا  -فً الصبلة، كذلك الحالة الثانٌة النقص وكذلك الحالة الثالثة الشَك 

زاد الرجل والنقص حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه أّن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال: "إذا 

بصبلته أو نقص فلٌسجد سجدتٌن" رواه اإلمام مسلم، والشَك: حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً 

هللا عنه المشهور "إذا شّك أحدكم فً صبلته فلم ٌدِر كم صلّى أثبلًثا أم أربًعا فلٌطرح الشّك 

 لثبلثة.ولٌبنً على ما استٌقن". هذه األدلة على السجود أو مشروعٌة السجود لهذه األحوال ا

ٌُسّن فً العمد، إذا فعل الشًء عمًدا أو  ٌُشرع، ال ٌجب وال  قال "ال فً عمٍد"، سجود السهو ال 

ٌُشرع له سجود السهر، ثّم ذكر  قال شًٌئا عمًدا فً الصبلة بطلت الصبلة ولم تطل، فإّنه ال 

حكم الثالث مباح المؤلف حكمه، والمذهب عندنا أّن حكمه ثبلثة أحكام: إّما واجًبا وإّما سنة وال

كما ذكر المؤلف، قال "وهو واجب لما تبطل بتعّمده" كل فعل إذا تعّمده اإلنسان، إذا تعّمد 

اإلنسان فعله فً الصبلة، فإّنه إذا قعله سهًوا فإّنه ٌجب له سجود السهو، كل فعل إذا فعله 

ه سجود السهو، وفً اإلنسان متعّمًدا فً الصبلة وتبطل به الصبلة فإّنه إذا فعله سهًوا وجب ل

ولٌست على إطبلقها ألّن هناك بعض األمور مثل  زاد المستقنعالحقٌقة أّن هذه العبارة كعبارة 

ا فً  ًٌ األكل مثبًل إذا تعّمد فعلها فً الصبلة ما حكم الصبلة؟ تبطل، طٌب، إذا أكل كثًٌرا ساه

 أًٌضا تبطل الصبلة.  -ال ال ٌسجد الصبلة، 

، حصرها فً خمسة لسهولها سجود اٌجب األحوال التً حصر  الطالبدلٌل فً  -لذلك نحصر 

 أشٌاء تقرًٌبا:

 :إذا زاد ركوًعا أو سجوًدا  األمر األّول الذي ٌجب له سجود السهو، قال فً دلٌل الطالب

أو قٌاًما أو قعوًدا ولو قدر جلسة االستراحة، إًذا هذا األمر األّول، إذا زاد المصلً إٌش؟ 

 ا أو قٌاًما أو قعوًدا ولو قدر جلسة االستراحة.ركوًعا أو سجودً 

  طبًعا كلّها سهًوا،  -الشًء الثانً الذي ٌجب له سجود السهو، قال: إذا سلّم قبل إتمامها

 كّل هذه األمور الخمسة سهًوا.

  ٌُحٌل المعنى ٌُحٌل المعنى، إذا بحن فً القراءة لحًنا  ٌعنً  -األمر الثالث: إذا لحن لحًنا 

ٌّر ال  معنى.ٌُغ

 جود السهو: إذا ترك واجًبا سهًوا، ترك التسبٌح، ترك األمر الرابع الذي ٌجب له س

 التشّهد األّول، ترك جلسة التشّهد األّول.

 .الشًء الخامس الذي ٌجب له سجود السهو، قال: إذا شّك فً زٌادة وقت فعلها 



ٌّد أتى ب ه رحمه هللا من هذه األمور الخمسة هً التً ٌجب لها سجود السهو وهو حصر ج

 .المنتهىو االقناعاالستقراء من 

أتى بقول مشروع فً وسّنة إلتٌاٍن بقوٍل مشروع فً غٌر محلّه سهًوا" إذا " الحكم الثانً قال

، مثل لو أّنه قرأ فً ركوعه أو سجوده مثبًل، ن ٌسجد سجود السهوأ ٌُسنّ فإنه  غٌر محلّه سهًوا

هل ٌجب علٌه سجود  -الصبلة فً غٌر محلّه فإّنه أو سّبح فً قٌامه، أتى بقول مشروع فً 

ٌُسّن له سجود السهو، وال تبطل بتعّمده. إذا أتى وفعل ذلك متعّمًدا فإّن  السهو؟ ال ٌجب إّنما 

ٌُسّن ألّنه قال فً غٌر محلّه سهًوا. ٌُسّن له سجود السهو؟ ال   الصبلة ال تبطل لكن هل 

ٌُستثنىاألمر الثانً، أو قبل أن نذكر األمر الثا ٌُسّن له سجود السهو فً المذهب،  من  نً الذي 

ٌُستثنى من ذلك السبلم، السبلم  الصورة األولى هذه وهً: إذا أتى بقول مشروع فً غٌر محلّه 

قول مشروع لكن لو أتى به فً غٌر محلّه فإّنه ٌخرج من الصبلة وٌلزمه أن ٌرجع فٌها وٌعود 

 كما سٌذكره المؤلف إذا سلّم قبل إتمامها ٌلزمه أن ٌعود، فهذا ُمسَتثنى.

ٌُسّن للمصلً أن ٌسجد فٌها سجود السهو الصورة الثانٌة ، لو نوى مسافر القصر فأتّم التً 

ٌُسّن  سهًوا ٌُسّن له أن ٌسجد سجود السهو، وهل تبطل الصبلة إن تعّمده؟ ال تبطل. إًذا  فإّنه 

سجود السهو فً صورتٌن فقط، الوجوب فً خمس صور والسّنة كم صورة؟ والمؤلف كم 

 وفً والوجوب؟ وال واحدة. طٌب، وال تبطل بتعّمده.؟ واحدة، صورة ذكر فً السّنة

ٌُباح سجود السهو، ٌعنً ال  ُمباحالحكم الثالث قال  لترك سّنة، إذا ترك سّنة من سنن الصبلة فإّنه 

كانت هذه السنة قولٌة أو؟ فعلٌة، لكن الشٌخ السعدي رحمه هللا قال  وسنرى إن ٌُسّن له أن ٌسجد

ٌُباح له "ال ٌسجد إال إذا ترك سّنة م ن عادته أن ٌأتً بها"، ولٌس كّل سّنة ٌتركها فً الصبلة 

ًٌا عن  سجود السهو وإّنما من عادته مثبًل أن ٌزٌد على التسبٌح فٌأتً بثبلث، فأتى بواحدة ساه

المذهب عندنا لو سئلت ما حكم الثنتٌن، حٌنئٍذ ٌسجد سجود السهو، قال "ومباح لترك سّنة". إًذا 

ل واجب بإطبلق، وإّنما له ثبلثة أحكام، الحكم األّول الوجوب والثانً السّنٌة سجود السهو؟ ال تق

والثالث اإلباحة، قال "ومحلّه قبل السبلم ندًبا" محل سجود السهو عندنا فً المذهب أن ٌكون كلّه 

ٌستحب أن ٌكون كلّه قبل السبلم، ٌجوز عندنا فً المذهب أن ٌجعله كّل األحوال قبل السبلم  -

أن ٌجعلها بعد السبلم، ٌجوز، لكن األفضل عندنا أن ٌكون كله قبل السبلم، إاّل فً حالة  وٌجوز

واحدة ٌسّن ان ٌكون السجود بعد السبلم، بعد أن ٌسلّم ٌسجد، ما هً هذه الحالة؟ قال "إال إذا سلّم 

ٌُسّن أن ٌكون بعده. طبًعا قوله عن نقص ركعة تابع ا لمصّنف عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندًبا" 

والذي فً المنتهى أّنه ٌسّن أن ٌكون بعد السبلم إذا سلّم عن نقٍص مطلًقا سواء ركعة أو  االقناع

إن سلّم عن نقص أقل أو أكثر، وهذا هو المذهب، وهو الذي مشى علٌه فً التنقٌح والغاٌة: سواء

 نفس نص المؤلف هنا. -قال عن نقص ركعة فأكثر  االقناعركعة أو أثل أو أكثر، 

؟ هناك فائدة مهّمة جًدا عندنا فً المذهب وهً أّن الصبلة التً الفائدة من معرفة هذه المسألةما 

ٌُباح له سجود السهو  ٌترك فٌها سجود السهو، هل تبطل أو ال تبطل؟ أواًل بالنسبة إذا ترك سّنة 

ٌُسّن له سجود السهو لو تركه  اجب هل كل نأتً للو -وهذا لو ترك ال إشكال فٌه، الثانً الذي 

ٌقول "وتبطل  الزادال ال تبطل، لذلك فً سجود سهو واجب فً الصبلة تبطل بتركه الصبلة؟ 

ٌُستحّب أن ٌكون قبل السبلم  ٌّته قبل السبلم فقط"، ٌعنً إذا ترك سجوًدا  بترك سجود أفضل

ٌُستحّب أن ٌكون بعد الس بلم فإّن وتركه، فإّن الصبلة تكون باطلة، وأًما إذا ترك سجوًدا واجًبا 



علٌه إثم. إًذا إذا ترك السجود هل تبطل الصبلة؟ سجود السهو  -الصبلة ال تبطل، مع اإلثم طبًعا 

كما قال فً الزاد ضابط ممتاز، نقول وتبطل بترك سجود  -نقول تبطل  إذا تركه هل تبطل؟

ٌّة وأّما فً المذهب ٌجوز ٌّته قبل السبلم فقط، وكما ذكرنا إّن هذه فً األفضل أن تجعله كله  أفضل

  بعد السبلم. تفعلهقبل السبلم وٌجوز أن 

ٌُختبرون فً هذا  وهذا سجود السهو من أصعب األبواب خاّصة على األئّمة، ٌنبغً األئّمة أن 

الفصل، لذلك أنا أنصح األئّمة أّنهم ٌجعلونه من باب االحتٌاط واال ٌلّبس على الجماعة، ٌجعله 

ٌّة مثبًل قبل السبلم، طبًعا هناك ر أي الشٌخ ابن عثٌمٌن ورأي شٌخ اإلسبلم وهو رأي المالك

جمعوا له أربع صور، وهو رواٌة فً المذهب، أّنه إن كان عن زٌادة فٌجعله بعد السبلم وإن 

إذا بنى على غالب ظّنه فٌجعله بعد  -كان عن نقص فٌجعله قبل السبلم، وإن سجد عن ظّن 

طبًعا وردت صحٌح ولها أدلّة صحٌحة، ولكن هناك  السبلم، وإذا شّك ٌجعله بعد السبلم. هذه

وهو رواٌة فً المذهب، الرواٌة الثانٌة هذه األربع أحوال عندنا، أًٌضا أدلّة تخالف هذا القول 

ٌُسّن أن ٌكون كذلك، شٌخ اإلسبلم قال ال  ٌّق  -لكن المذهب عندنا  ٌجب أن ٌكون كذلك، ض

ٌّة فً الزٌادة والنقص، المذهب عندنا وهو  -الدائرة رحمه هللا، قال ٌجب أن ٌكون  رأي المالك

ٌُسّن أن ٌكون بعد السبلم.   ٌُسّن أن ٌكون كلّه قبل السبلم، إال إذا سلّم عن نقص فإّنه 

قبل السبلم ندًبا، إال إذا سلّم عن نقص ركعة فأكثر، فبعده ندًبا، وإن سلّم قبل إتمامها  ومحلّهقال "

 ".ها بطلت ألّنه تكلّم فٌها. "وسهًوا، فإن ذكر قرًٌبا أتّمها وسجدعمًدا بطلت" إذا سلّم قبل إتمام

ٌقولون، ذكر قرًٌبا ُعرًفا ولو خرج من المسجد بل ولو شرع فً صبلة أخرى كما حدث مع 

ٌعنً الرسول صلى هللا علٌه وسلم  -النبً صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث ذي الٌدٌن، ذي الٌدٌن 

ٌّة  ٌّة سلّم من ركعتٌن، فانصرف عنها وخرج سرعان الناس فقام له ذي  -سلَّم من رباع فً رباع

إلى نهاٌة الحدٌث، إال أّن  -دٌن فقال أنسٌت ٌا رسول هللا أم قُصرت، فقال لم أنَس، ولم ُتقصر الٌ

الرسول صلى هللا علٌه وسلم توّجه إلى القبلة ثّم أكمل الزٌادة ثّم سلّم ثّم سجد سجدتٌن، ألّنه سلّم 

ت عن فً مذهب من رّجح إن كانعن إٌش؟ عن نقٍص. هذه الصورة نقص هذه واال زٌادة؟ 

هذه زٌادة، ألّنه زاد إٌش؟ التسلٌم. طٌب لو سلّم سهًوا ثّم تكلّم  -زٌادة أو عن نقص، سلّم 

أّنها لمصلحتها إن  الزادلمصلحتها ٌسًٌرا، هل تبطل الصبلة أو ال تبطل؟ هذا كما نّص علٌها فً 

ذهب، وتدرسونه كان ٌسًٌرا فإّنها ال تبطل، وهو فً الحقٌقة أّنه مخالف للمذهب، أّنه مخالف للم

هذه مخالفة للمذهب، المذهب عندنا لو تكلّم حتى لو لمصلحتها ولو كان ٌسًٌرا فإّن  -طبًعا 

ال ٌصلُح فٌها  –الصبلة باطلة، الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال: "إّن هذه الصبلة ال تصلُُح 

 . كبلم إٌش؟ الناس، كبلم الناس، إّنما هو التسبٌح والتكبٌر وإلى آخر الحدٌث

، وسهًوا فإن ذكر قرًٌبا أتّمها وسجد" لحدٌث ذي الٌدٌن، وإن عمًدا بطلتوإن سلّم قبل إتمامها "

وهً الضحكة ٌعنً معروفة، بعد أن سلّم سهًوا  -َمن سلّم قبل إتمامها إن أحدث أو قهقه  -أحدث 

صبلة، لكن بطلت كفعلهما فً صلبها، كما لو أحدث فً صلبها قبل أن ٌسلّم، أو قهقه فً صلب ال

صبلته باطلة. فإّن  -ال تبطل، ولكن لو قهقه فإّنه هل تبطل الصبلة؟  -لو تبّسم فً الصبلة، تبّسم 

وأًٌضا  الزادطبًعا القول الثانً ذكرنا أّنها ال تبطل بإٌش؟ بٌسٌر الكبلم الذي لمصلحته كما فً 

 . االقناعمشى علٌه المؤلف أو الحّجاوي رحمه هللا فً 



قال: "فإن نفخ أو انتحب"، وإن نفخ المصلً فبان إٌش؟ حرفان، نفخ فً الصبلة فبان حرفان أو 

والنحٌب كما فً مختار الصحاح هو رفع الصوت فً البكاء، أو انتحب فً الصبلة ال  -انتحب 

فً جمٌع هذه األحوال الثبلثة  فباَن حرفانمن خشٌة هللا فبان حرفان أًٌضا أو تنحنح ببل حاجة 

إّن صبلته باطلة، فإن صبلته باطلة ألّنه ٌكون إٌش؟ كالمتكلم، ألّنه ٌكون كالمتكلّم، أّما إن كان ف

 حوال كلها، فإّن صبلته ال تبطل.لحاجة فً هذه األ

اآلن سٌتكلّم عن النقص فً الصبلة، ومن ترك ركًنا غٌر  - ومن ترك ركًناقال رحمه هللا: "

التحرٌمة فذكره بعد شروعه فً قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التً شرع 

فً قراءتها مكانها، وقبله ٌعود فٌأتً به وبما بعده وبعد سبلم فكترك ركعة." من ترك ركًنا غٌر 

مثل من حّج ببل إٌش؟ بدون حكمها؟ لم تنعقد صبلته، ما  - التحرٌمة، نبدأ فً التحرٌمة لو تركها

إٌش؟ بدون أن ٌحرم، هل ٌصّح حّجه أو عمرته؟ ال ٌصّح. قال ومن ترك ركًنا غٌر التحرٌمة 

فذكره بعد شروعه فً قراءة ركعة أخرى، ٌعنً ترك مثبًل السجدة، سجدة من السجدتٌن فً 

قراءة الفاتحة، فإّن الركعة امتروك منها ما حكمها؟  الركعة األولى، ثّم قام فتذكر بعدما شرع فً

باطلة الغٌة، وصارت الثانٌة مكانها، وصارت التً شرع فً قراءتها مكانها، فإن رجع بعد أن 

طبًعا هذا هو المذهب، المشاٌخ ٌرّجحون إٌش؟ أّنه ٌعود ما لم شرع فً قراءتها؟ عمًدا تبطل. 

ّجحون أّنه ٌلزمه أن ٌعود ما لم ٌصل إلى موضعه فً ٌر -الشٌخ ابن عثٌمٌن والساعدي  -ٌصل 

إذا ترك سجدة وتذّكر ٌلزمه أن ٌعود لها ما لم ٌصل إلى مثلها فً الركعة التً الركعة الثانٌة. 

تلٌها، المذهب عندنا ال، قبل أقصر المّدة عندنا أقصر المذهب وهو أّنه إذا شرع فً قراءة 

ٌعنً تذّكر  -ة التً قبلها، المتروك منها تبطل. قال وقبله الركعة األخرى التً تلٌها فإّن الركع

ما الحكم الذي هنا؟ ما الحكم؟  -الركن المتروك قبل أن ٌشرع فً قراءة الركعة التً تلٌها، ٌعود 

احنا عندنا ٌعود وجوًبا،  الزادوجوًبا واال استحباًبا؟ وجوًبا، ٌعود فٌأتً به وبما بعده، وعندنا فً 

 ٌأتً به وبما بعده فإن لم ٌعد عالًما بطلت صبلته، عالًما عمًدا تبطل صبلته.هنا قال ٌعود ف

تذّكر ترك هذا الركن بعد السبلم، تذّكر أّنه فً الركعة الثانٌة أّنه  - وبعد السالمقال رحمه هللا: 

، فالواجب علٌه ماذا أن ٌفعل اآلن؟ أن لم ٌسجد إال سجدة واحدة، قال المؤلف فكترك ركعة كاملة

قبل السبلم، لماذا؟ نّص علٌه، صحٌح ٌأتً بركعة ثّم ٌسجد للسهو، قبل السبلم أو بعد السبلم؟ 

هو نّص علٌه اإلمام أحمد لكن لماذا؟ لماذا ٌأتً على القاعدة التً ذكرناها، فً المذهب هنا 

شكلها وهللا هذه المسألة مشكلة فً الحقٌقة، حتى الشٌخ منصور استٌُستحّب أن ٌكون قبل السبلم، 

، وهذا سلّم عن نقص، عن نقٍص فإّنه ٌسجد بعد السبلم -ٌعنً، ألّنهم ٌقولون إن سلّم عن ترك 

ترك ركن، فالمفروض أّنه ٌسجد بعد السبلم، مع ذلك قالوا قبل السبلم، ها عندك حل لبلشكال؟ 

ٌّد ما فً  ركعة هنا أّنه لم ٌترك  االقناعجمٌل وهللا فعبًل صحٌح، ممتاز، إّنه ٌقول إّن هذا ٌؤ

إٌش؟  -ال هو بس مطلًقا عموًما هنا ترك ركًنا، ركنٌن، ثبلث أركان، ركعة كاملة، هنا كاملة، 

ٌّده؟ ومن ترك ركًنا فذكره  ٌّده وٌن ق ده، ومن ترك ركًنا، ال هذه ومن ترك وكًنا وٌن قٌّ  -كٌف ق

بالضابط هذا وهو ضابط  واضحة، واضحة الضابط، لكن هنا من ترك ركًنا .. نحن مسلّمٌن

حتى فً  -ال إشكال، لكن هنا لماذا جعلوا السجود قبل السبلم، والمذهب المفروض  االقناع

 االقناعهو على كبلم هنا قال ٌسجد قبل السبلم، هذا مشكلة.  المنتهىالمشكلة حتى فً  المنتهى

ل فكترك ركعة كاملة هو قال قا -مستقٌم تقرًٌبا ألّنه إذا ترك ركًنا بطلت كل الركعة فكأّنه ترك 

 طٌب.فكترك ركعة، لكن على كبلم المنتهى مشكلة، 



ا لزم رجوعه، وهذه القّصة التً حصلت فً  وإن نهض على تشّهد أّولقال رحمه هللا:  ًٌ ناس

ا لزم رجوعه  ًٌ لها ثبلثة  -حدٌث إٌش؟ ابن ُبحٌنة رضً هللا عنه، وإن نهض عن تشّهد أّول ناس

ل أن ٌستتم قائًما وجب رجوعه، وإن تذّكر بعد أن استتم قائًما وقبل القراءة أحوال: إن تذّكر قب

ا لزم  ًٌ ٌُكره رجوعه، وإن شرع فً القراءة حرم الرجوع، قال: وإن نهض عن تشّهد أّول ناس

وحُرم وبطلت إن شرع فً القراءة، طبًعا تبطل إذا كان عالًما رجوعه وُكره إن استتم قائًما 

إذا رجع عالًما عمًدا إن شرع فً القراءة، ألّن القراءة عندنا ركن مقصود  عمًدا، ٌحرم وتبطل

القراءة فهً ركن مقصود  هو ركن مقصود لغٌره ولذلك له بدل، أّمافً نفسه بخبلف القٌام 

تحرٌم الرجوع، قال:  -بنفسه بخبلف القٌام فهو ركن مقصود لغٌره. قال: ال إن نسً أو جهل 

المأموم متابعة اإلمام فً قٌامه عن هذا التشّهد األّول وجلسته، لكن لو  وٌتبع مأموم، ٌعنً ٌلزم

ثّم رجع، هل ٌلزم المأموم متابعة اإلمام؟ ال شرع فً القراءة، لو شرع فً القراءة،  -علَِم 

ٌلزمه، ٌجب أن ٌفارقه، لكن اإلشكال هنا ٌعنً كٌف نعرف أّنه رجع متعّمد أو غٌر متعّمد، 

 -جاهل، أو ناسً أو ساهً، لكن لو علم أّنه متعّمًدا وعالًما فإّن صبلته باطلة ٌعنً ممكن إّنه 

، فً الجملة أّنه ٌلزمه متابعته وٌجب السجود لذلك مطلًقا. لكّل هذه الصور وتابعه فً الرجوع

ا  ًٌ الصبلص فً التشّهد األّول فإّنه ٌجب علٌه أن ٌسجد وكذلك كل واجب تركه المصلً ناس

ورفع من الركوع، هل ٌلزمه  لم ٌتلّبس بالركن الذي ٌلٌه، لو ترك تسبٌح الركوعٌرجع إلٌه ما 

الرجوع وتذّكر حٌنئٍذ؟ إذا ترك تسبٌح الركوع ثّم رفع وتذّكر إّنه تركه، ٌلزمه أن ٌعود، وإذا 

الجلسة بٌن السجدتٌن مثبًل نسً مثبًل رّب اغفر  -اعتدل؟ ال ٌجوز له أن ٌعود إلٌه، كل واجب 

، هل ٌلزمه الرجوع لرّب اغفر لً؟ الواجب؟ سجد اآلن، وصل السجود، وقبل أن لً وسجد

 ٌلزمه الرجوع. ٌسجد؟ 

قال: وٌبنً على الٌقٌن وهو األقّل، من شّك فً ركن أو عدد، لحدٌث أبً سعٌد "إذا شّك أحدكم 

دخلون مع ، متفق علٌه. وهنا ٌفً صبلته فلم ٌدِر كم صلى أثبلًثا أو أربًعا.." إلى آخر الحدٌث

الشَك أًٌضا.. الظّن، حنى لو ظّن أّنها ثبلث ركعات، ٌبنً على إٌش؟ األقّل، ٌبنً على األقّل. أو 

لو تردد فً ترك ركن، شَك هل  -عدد، وكذلك لو شَك فً عدد الركعات أو ظّن، أو ترك الركن 

ال أن ٌسجد؟  هل ٌجب علٌهأتى به أو لم ٌأِت به، ٌقولون كتركه. طٌب، لو شَك فً ترك واجب؟ 

ذكرها وال ٌسجد فً شّك ترك واجب، أما الركن إّا  الزاد، الزادوهذه طبًعا من  -ٌجب، إذا شّك 

  من الواجب.شّك فً تركه فكتركه، ألّنه أشّد 

جر كسوف فاستسقاء فتراوٌُح فوتٌر، وقته من صبلة العشاء إلى الف :: آكُد صبلة تطوعفصلٌ "

 وأدنى الكمال ثبلٌث بسبلمٌن وٌقنتَمثنى َمثنى وٌوتر بواحدة،  وأقلّه ركعة وأكثره إحدى عشرة:

وتولّنً فٌمن تولٌّت اللهّم اهدنً فٌمن هدٌت وعافنً فٌمن عافٌت "بعد الركوع ندًبا فٌقول: 

ٌُقضى علٌك إّنه ال ٌذّل من والٌت  ،وبارك لً فٌما أعطٌت وقنً شّر ما قضٌت إّنك تقضً وال 

اللهّم إّنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من  ،رّبنا وتعالٌتوال ٌعّز من عادٌت تباركت 

، ثّم ٌصلً على النبً صلى "عقوبتك وبك منك ال نحصً ثناء علٌك أنت كما أثنٌت على نفسك

 هللا علٌه وسلم وٌؤّمن مأموم وٌجمع إمام الضمٌر وٌمسح الداعً وجهه بٌدٌه مطلًقا. والترواٌح

معها جماعة وقتها بٌن سّنة عشاء وتر، ثّم الراتبة ركعتان عشرون ركعة برمضان ُتسّن والوتر 

وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب 

آكدها، وتسّن صبلة اللٌل بتأّكد وهً أفضل من صبلة النهار، وسجود تبلوة لقارئ ومستمع، 



ٌّة وسجوده لها، وعلى م، وُكره وٌكّبر إذا سجد وإذا رفع وٌجلس وٌسلّ  إلمام قراءتها فً سر

 مأموم متابعته فً غٌرها. وسجود شكر عند تجدد نَِعم واندفاع ِنَقم، وتبطل به صبلة غٌر جاهل

. وأوقات النهً خمسة: من طلوع فجٍر ثاٍن إلى طلوع الشمس، ومن وناٍس وهو كسجود تبلوة

، ارتفاعها قدر رمح، وعند قٌامها حتى تزولوعند طلوعها إلى  ،صبلة العصر إلى الغروب

وعند غروبها حتى ٌتّم، فٌحُرم ابتداء نفٍل فٌها مطلًقا ال قضاء فرض وفعل ركعتً طواف وسّنة 

 فجر أداًء قبلها وصبلة جنازة بعد فجر وعصر."

هو فعل الطاعة، وأّما فً الشرع فهو طاعة غٌر واجبة، والحنابلة هنا ٌذكرون مسألة  التطوع

، فما هً أفضل األعمال الفرائضأفضل ما ٌتطّوع به اإلنسان بعد إٌش؟ ّمة جًدا وهً أفضل مه

ل شًء ضأف التً أوجبها هللا عّز وجّل علٌه؟ التً ٌتطّوع بها اإلنسان بعد أن ٌقوم بالفرائض

، هذا أفضل عمل ٌتطّوع به اإلنسان لبدنه بعد القٌام بإٌش؟ الجهاد فً سبٌل هللاعندنا هو 

أًٌضا طبًعا األحادٌث واآلٌات الكثٌرة، النصوص الكثٌرة جًدا والصحٌحة  -بالفرائض، ثّم ٌأتً 

، هً النفقة فً الجهادالتً تدّل على فضل الجهاد واالستشهاد فً سبٌل هللا، ثّم ٌأتً بعد الجهاد 

، تعلّمه وتعلٌمه العلم:ً الجهاد العلم، ٌأتً بعده بد، ثّم ٌأتً بعد النفقة فأفضل ما ٌتطّوع به الع

 -جعول التعلّم مثل التعلٌم بخبلف الجهاد والنفقة فٌه، الجهاد أفضل من النفقة فٌه، أما العلم قالوا 

التعلٌم منزلة التعلّم و -هو منزلة واحدة، تعلّمه وتعلٌمه ألّن اإلنسان إذا تعلّم سٌعلّمه فجعلوا العلم 

 العلم: تعلّمه وتعلٌمه.واحدة، إًذا عندنا أواًل الجهاد فً سبٌل هللا ثّم النفقة فٌه ثّم 

وآكدها: كسوف إلى آخر ما صبلة النافلة أو صبلة التطّوع ثّم بعد ذلك الصبلة، ثّم بعد ذلك 

األمر الرابع ما تعّدى نفعه من صدقة وعٌادة  -ذكره، ثّم ٌأتً بعد الصبلة عندنا فً المذهب 

ٌّة  مرٌض ونحوهما، هذا األمر الرابع، ثّم بعد ذلك ٌأتً الحّج، بعد ما تعّدى نفعه ٌأتً فً األفضل

. ستة أمور ذكروها فً أفضل ما ٌتطّوع به اإلنسان: الجهاد فً سبٌل هللا الصومالحّج، ثّم ٌأتً 

به العلم الشرعً طبًعا ولٌس علم الهندسة واال علم الطائرات  ثّم النفقة فٌه، ثّم العلم المقصود

المقصود به علم إٌش؟ الشرعً من الحدٌث والفقه والتفسٌر والعقٌدة: تعلّمه وتعلٌمه، ثّم ٌأتً 

 ثّم ما تعّدى نفعه ثّم الحّج ثّم الصٌام. بعد ذلك الصبلة 

ول صلى هللا علٌه وسلم فعلها ، ألّن الرسالكسوفعندنا هً صبلة إٌش؟  أفضل صالة التطّوع

وأمر بها، قال "فإذا رأٌتموه فقوموا وصلّوا" متفق علٌه، وذهب الشٌخ محّمد إلى أّن صبلة 

سّنة مؤّكدة. ثّم ٌأتً بعد الكسوف والخسوف حكمها إٌش؟ واجبة على األعٌان والمذهب أّنها 

ن ٌصلً تارة وٌترك تارة ألّن الرسول صلى هللا علٌه وسلم كا االستسقاء صبلةصبلة الكسوف 

ٌُنقل عنه أّنه ترك صبلة كسوف، كم مرة ُكسفت أو ُخسف القمر فً  أخرى بخبلف الكسوف، فلم 

زمن الرسول صلى هللا علٌه وسلم؟ مرة واحدة، طٌب اختبلف الرواٌات اآلن موجودة فً 

 الصحٌح؟ الركعات بعضهم ٌقول ركعتٌن بعضهم ثبلث بعضهم خمس بعضهم ست، فً مسلم؟

 إجى الباب بتذكرنا بالشذوذ إن شاء هللا.شاذة؟ طٌب، إذا 

ٌّة ألّن الرسول صلى هللا علٌه  التراوٌح، ٌأتً بعد االستسقاء "فاستسقاُء فتراوٌح"قال:  فً األفضل

وسلم لم ٌداوم علٌها وإّنما صلى بعض اللٌالً، لكّنها أشبهت الفرائض من حٌث مشروعٌة إٌش؟ 

ٌّة فً الصبلة  ٌُسّن له جماعة  الوترالجماعة، مشروع الجماعة لها، ثّم بعد ذلك ٌأتً األفضل ألّنه 

 ًَ ًَ بعد الترواٌح، ولذلك ٌأتً بعد  ُتسّن لهالتراوٌح، أحٌاًنا  معإذا ُصل الجماعة وهو إذا ُصلّ



ٌُسّن لها الجماعة مط التراوٌح ٌّة ألّن التراوٌح  لًقا. قال: ووقته من صبلة العشاء، وقت فً األفضل

 -زاَد بعد  االقناع، إلى الفجر نقصد إلى طلوع الفجر الثانً، وذكر فً الوتر من صبلة العشاء

وسّنتها، لكن هل ٌصّح أن ٌصلً الوتر قبل سّنة العشاء؟ ٌصّح أو ال  وقته من بعد صبلة العشاء

، ٌصح أن ٌصلً الوتر قبل سّنة العشاء، قال: ووقته من صبلة االقناعٌصّح؟ ٌصّح كما فً 

 .العشاء إلى الفجر الثانً

واع كثٌر ٌعنً، أقلّه إٌش؟ ركعة وأكثره إحدى عشرة، ثّم ، عندنا المذهب له أن"وأقلّه ركعة"

ٌأتً بعدها التسع، ثّم بعد التسع السبع، ثّم الخمس ثّم الثبلث ثّم الواحدة، فله كٌفٌات متعددة 

وٌنبغً لئلنسان أاّل ٌترك هذه كلها، ألّن كثٌر من المسلمٌن اآلن ٌتركون الوتر، وذكرنا ٌعنً 

ب هاالمذ لوتر" وال ننَس أّن مذهب مناإلمام أحمد قال "ُترّد شهادة َمن ترك ا -صبلة الوتر 

ٌّة، ووقته من صبلة العشاء أوجب الوتر قال وأقلّه ركعة لقول  -، وهو مذهب إٌش؟ الحنف

الرسول صلى هللا علٌه وسلم "من أحّب أن ٌوتر بواحدة فلٌفعل" ولثبوت االٌثار بركعة عن 

وأكثره إحدى قال: "عشرٌن من الصحابة منهم الخلفاء الثبلثة وعائشة رضً هللا تعالى عنهم، 

َمثنى مثنى وٌوتر بواحدة"، هذا هو األفضل فً صبلة اإلحدى عشرة أن ٌصلًّ ركعتٌن  عشرة

ًَ الركعة الواحدة. ولها صفة أخرى وهً  ثّم ٌسلّم، ثّم ٌصلًّ ركعتٌن ثّم ٌسلّم وهكذا إلى أن ٌصل

أن ٌصلٌها بتشّهد  وهً :هذه الصورة األولى وهً األفضل الصورة الثانٌة التً تجوز عندنا -

وبسبلم واحد، هذه الصفة  واحدة، ٌسردها سرد، ٌكّبر وٌصلًّ إحدى عشرة ركعة بتشّهد واحد

، ٌصلً عشر ركعات ثّم ٌجلس للتشّهد، ثّم الثانٌة. الصفة الثالثة: ٌصلٌها بتشّهدٌن وبسبلم واحد

الثبلث ٌجوز فٌها ٌصلً ركعة ثّم ٌتشّهد وٌسلّم. كل اإلحدى عشرة والتسع والسبع والخمس و

لكمال فً االصفات الثبلث ولكن األفضل مثنى مثنى، قال: وأدنى الكمال ثبلث بسبلمٌن، أدنى 

، ٌعنً ٌصلً ركعتٌن ثّم ٌسلم ثّم ٌصلً ركعة واحدة ثّم ٌسلّم، بسبلمٌنالوتر ثبلث ركعات 

ٌصلٌها بتشّهدٌن  أنوالصفة الثانٌة لها أن ٌصلٌها بتشّهد وسبلم واحد، والصفة الثالثة ما هً؟ 

أّنها تجوز  الغاٌةقال "وتجوز كالمغرب"، وكذلك تابعه فً  االقناعكالمغرب وهذا نّص علٌه فً 

، وإّن المذهب هو أن فلم ٌنّص علٌها وذكر المذهب أصبًل خبلف ذلك المنتهىكالمغرب، أّما فً 

 ا بثبلث ركعات سرًدا أو بسبلمٌن.ٌصلٌها إمّ 

طبًعا أقّل ما  ،قل هو هللا أحدبالكافرون والثالثة بإٌش؟ بسّبح والثانٌة بى والسّنة أن ٌقرأ فً األول

أوتر به الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً اللٌل كما قالت عائشة ألبً داوود كم ركعة؟ سبع 

بع ركعات، فٌنبغً لطالب العلم ركعات، أقّل صبلة صبّلها الرسول صلى هللا علٌه وسلم س

والمسلمٌن عموًما أن ٌحافظوا على هذه السّنة وهً الوتر وأن ال ٌدعوها أبًدا، ومثل ما قال 

اإلمام أحمد كل ما ُنقل عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم من أّنه صلى ركعة فٌقول لٌس مقتصًرا 

ٌه وسلم سبع وإّما أوتر بخمس لكن لم وإّنما فً قبلها شًء، إّما صلى الرسول صلى هللا علعلٌها 

لكّنها قالت أّنه صبلها ثبلثة عشرة  ٌقتصر علٌها، أوتر بخمس فً حدٌث عائشة رضً هللا عنها

 ركعة لكّنه أوتر بخمس، ٌعنً صلّى ست ثّم صلى إٌش؟ أو صلى ثمان وأوتر بخمس.

خبلًفا فً كل السنة،  ً السّنة عندنا فً المذهب أن ٌقنت"، فبعد الركوع ندًبا وٌقنت" :قال

للشافعٌة، الشافعٌة ال ٌقنطون إال فً إٌش؟ النص الثانً من شهر رمضان، نحن ٌسّن عندنا 

القنوت فً كل السنة، كل لٌلة وكّل رمضان، والشٌخ محّمد توّسط وقال ٌسّن أن ٌقنت تارة 

هذا كبلم الشٌخ، أكثر من القنوت، وٌترك تارة، بل قال األولى أن ٌكون الترك أكثر من الفعل، 



، ٌسّن أن ٌكون القنوت بعد الركوع -بعد الركوع ندًبا  لكن المذهب عندنا ٌسّن أن ٌقنت كّل لٌلة

ّن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قنت بعد وندًبا هذا ُروَي عن الخلفاء الراشدٌن، ولحدٌث أنس أ

ٌّته ما هً؟ أن ٌكّبر متفق علٌه.  - الركوع وٌجوز أن ٌقنت عندنا فً المذهب قبل الركوع، وكٌف

بعد أن ٌنتهً من القراءة، أن ٌكّبر ثّم ٌرفع ٌدٌه ثّم ٌقنت، فٌقول اللهّم اهدنً فٌمن هدٌت إلى  -

، وإال فً الزادوكذلك فً  أخصر المختصراتهنا فً  -آخر هذا الدعاء واقتصر علٌه فً 

عندنا دعاء قبل هذا الدعاء وهو اللهّم إنً أستعٌنك وأستهدٌك وأستغفرك الحقٌقة فً المذهب 

، ثّم ٌقول اللهّم اهدنً فٌمن هدٌت إلى آخر هذا وأتوب إلٌك وأؤمن بك إلى آخر هذا الدعاء

لحدٌث إلى أن قال ال أحصً ثناء علٌك ثّم ٌصلً على النبً صلى هللا علٌه وسلم،  -الدعاء 

كانوا ٌصلّون بالناس قٌام رمضان على عهد عمر رضً هللا عنه كانوا  أّن األئّمة الذٌنعروة 

 المربع الروضرواه ابن خزٌة وحّسنه محقق  -ٌصلّون على النبً صلى هللا علٌه وسلم 

ٌّد، وكذلك قال به  مجموعة مشاٌخ اللً فٌها الغصن، دكتور الغصن حّسن أو قال أّن إسناده ج

 .لى النبً صلى هللا علٌه وسلمعبة أّنه فً آخر القنوت ٌصلً األلبانً لآلثار الواردة عن الصحا

ٌقول  -وظاهره أّنه ٌقول آمٌن فً كّل ما ٌقوله اإلمام، ٌؤّمن " ٌعنً ٌقول آمٌن، وٌؤّمن مأموم"

تباركت رّبنا سبحانك، لكن ظاهر المذهب أّنه  -آمٌن، وال ٌعنً ٌقول كما ٌقول بعض الناس إذا 

 ٌقول وٌقتصر على فقط التأمٌن. 

؟ ٌكّبر ماذا ٌفعل " ذكرنا هنا أّنه إذا انتهى من القنوت وقنت بعد الركوعوٌجمع إمام الضمٌر"

ال أّن قٌاس المذهب ،  قاالقناعٌرفع ٌدٌه، وهنا قال فً وٌسجد، لكن قبل أن ٌسجد ماذا ٌفعل؟ 

 أّنه ال ٌرفع.

، ٌعنً إمام أو غٌره فً الصبلة أو فً غٌر "وٌمسح الداعً وجهه بٌدٌه مطلًقا" :قال رحمه هللا

ٌُستحّب له أن ٌمسح وجهه بٌدٌه لحدٌث السائب بن ٌزٌد عن أ بٌه أّن الرسول صلى هللا صبلة 

علٌه وسلم كان إذا دعا رفع ٌدٌه ومسح بهما وجهه رواه اإلمام أحمد وأبو داوود والبٌهقً، 

ٌُستحّب أن ٌمسح بٌدٌه وأنكره اإلمام مالك، وقال البٌهقً األولى أال ٌفعله  والرواٌة الثانٌة أّنه ال 

 ر فً ذلك ٌعنً سائغ.وهو رأي الشٌخ تقً الدٌن رحمه هللا، لكن لو مسح فاألم

"والتراوٌح عشرون ركعة فً رمضان" التراوٌح عندنا فً المذهب عددها عشرون ركعة  :قال

برمضان تسّن والوتر معها جماعة، تسّن أن تكون التراوٌح جماعة، أولى أن ُتفعل باالنفراد، 

ٌُنقص منها شًٌئا وال بأس بالزٌادة علٌها، ووقتها بٌن سّنة عشاء ووتر، وقت التراوٌح بٌن  وال 

وبعد سّنة العشاء، فإن صلّى التراوٌح قبل سّنة العشاء  عشاء والوتر، ٌعنً قبل الوترسّنة ال

صّحت أو لم تصّح؟ صّحت، والترواٌح الظاهر أّن اآلن الصبلة التً توجد هذه األٌام، وهً 

ٌعنً الظاهر من المذهب أّنه لم  هً فً الحقٌقة أّنها وتر ولٌست بترواٌح. -إحدى عشرة ركعة 

فلؤلسف أّن هذه السّنة تبلشت عند الحنابلة الوتر.  -سّنة من صلّى بأقّل من عشرٌن ركعة ٌأِت بال

واألمر فً هذا واسع، ما المذهب فً الركوع؟ هل  إال فً الَحَرمٌن الحمد هلل ال زالت مستمرة

األفضل عندنا طول القٌام؟ أو كثرة الركوع والسجود؟ ما هو المذهب؟ المذهب هو كثرة الركوع 

أفضل من طول القٌامن المذهب عندنا أن ٌكّثر ركوع وسجود أفضل من أّنه ٌطٌل فً  لسجودوا

القراءة وٌصلًّ إحدى عشرة ركعة مثبًل أو عشر ركعات أو ثبلث عشرة ركعة، ألّن الرسول 

صلى هللا علٌه وسلم قال إٌش؟ أحادٌث كثٌرة: "أعّنً على نفسك بكثرة السجود"، "إنك لن تسجد 



ال رفعك هللا بها درجة، لكن طبًعا المذهب أو الرأي اآلخر أّن طول القٌام أفضل وهو هلل سجدة إ

ومع ذلك الذي ورد فً صحٌح مسلم: أفضل الصبلة طول قنوت، هذا صرٌح مش كأّنه صرٌح، 

 كوع والسجود أفضل من طول القٌام.المذهب عندهم أدلة أن كثرة الر

، عندنا ا عشرة ركعةتإثن تولٌس عشر ركعات مذهبفً ال السنن الرواتب عندنا "الراتبةثّم "

عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء 

وركعتان قبل الفجر وهما آكد، وهذا لحدٌث عمر فً الصحٌحٌن "حفظت عن الرسول صلى هللا 

صحٌح فً الصحٌحٌن. لكن هناك  علٌه وسلم عشر ركعات"، ثّم ذكر هذه الركعات، وهو حدٌث

فً ٌوم ولٌلته اثنتا عشرة ركعة بنى هللا له بًٌتا فً  -فً مسلم  -الحدٌث اآلخر "من صلى هلل 

 الجنة" وهذا فً مسلم.

" هذا النفل مطلق ٌعنً لٌس وتر وال ترواٌح، لٌس وتًرا وال وتسّن صالة اللٌل" :قال رحمه هللا

صبلة اللٌل بتأّكد وهً أفضل من صبلة النهار" ٌعنً أفضل من تراوٌح، هذا نفل مطلق، "تسّن 

النفل المطلق الذي فً النهار. أفضل الصبلة بعد الفرٌضة كما قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

 كما فً مسلم. صبلة اللٌل

لقارئ ومستمع" ٌسّن سجود التبلوة للقارئ والمستمع الذي ٌقصد  وسجود تالوة" :قال رحمه هللا

؟ االستماع، وٌسّن السجود مع ِقَصر الفصل ال مع طول الفصل، والمذهب عندنا أّن إٌش

السجدات فً القرآن كم سجدة؟ أربع عشرة سجدة لٌس منها سجدة ص، ص لٌست من عزائم 

لو سجد اإلمام فً الحرمٌن فً  -السجود كما قال ابن عّباس، ٌعنً المشكلة اآلن عند الحنابلة 

فما األولى؟ ماذا ٌفعل الحنبلً؟ فتبطل الصبلة، عندهم ألّن زٌادة سجود ص هذا مشكلة، مشكلة 

ٌعنً فاختلفوا،  -اختلفوا المعاصرون اختلفوا، عندنا مجموعة من الحنابلة فً مصر والسعودٌة 

الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال "إنما ُجِعل اإلمام.."، مشكلة، بعضهم قال ٌتوقّف ما ٌسجد، 

نً، فاألولى اإلمام أال ٌسجد، بعض األئّمة فً هذه السنة لم ٌسجد فً المدٌنة، وإن تابع مشكلة ٌع

 ما سجد بً ما أذكر اسمه.

ا أّنه وٌجلس وٌسلّم" وذكرن -ٌكّبر إذا سجد وإذا رفع  -وٌكّبر إذا سجد وإذا رفع " :قال رحمه هللا

ي قال أنا ذكرت هناك؟ أّنه إذا كان فً صبلة وأراد السجود فإّنه ٌسّن أن ٌرفع ٌدٌه، هنا هنا الذ

 -هنا ولٌس هناك، هنا قال وقٌاس فً المذهب ال ٌرفعهما فٌها  االقناعقال؟ قول  االقناعفً 

ٌعنً فً الصبلة، القٌاس فً المذهب ال ٌرفعهما فٌها، وٌكّبر إذا سجد وإذا رفع وٌجلس وٌسلّم، 

تشّهد، وما حكم الجلوس لها؟ فً لحدٌث تحرٌمها التكبٌر وتحلٌلها التسلٌم من غٌر تشّهد، ال ٌ

ٌعنً ال ٌشترط الجلوس لو قرأها، وعندنا فً المذهب األفضل  -ٌقول لعّل جلوسها ندٌب  االقناع

أن ٌسجد عن قٌام، ٌعنً ٌقوم، وهذا ما قال به أًٌضا شٌخ اإلسبلم  -أّنه ٌسجد إٌش؟ عن قٌام 

 ه ٌسجد عن قٌام، وإن سجد وهو جالس فبل بأس. ، قال األفضل أنّ رحمه هللا

ٌُكره له أن ٌقرأ السجدة  -قراءة السجدة  -قال: "وُكره إلمام قراءتها  ٌّة  ٌّة"، فً صبلة سر فً سر

ٌّة خلّط على المأمونٌن، وإن لم ٌسجد فقد ترك  أو آٌة فٌها سجدة ألّنه إن سجد فً الصبلة السر

ٌُكره إ ٌّة آٌة سجدة، المكروه الثانً،  ٌُكره له أن ٌقرأ فً الصبلة السر ذا قرأ آٌة سجدة أن السّنة ف

ٌُكره له أن ٌسجد لما فٌها من التخلٌط على المأموم، وعلى مأموٍم  على  -ٌسجد لها "وسجود لها" 

ُتفٌد إٌش؟ الوجوب واال االستحباب؟ الوجوب، وعلى مأموم متابعته فً غٌرها ٌعنً فً غٌر 



بخبلف ٌس بتاٍل وال مستمع، ألّن المأموم هنا ل هذه الحالة، ال ٌجب علٌه أن ٌتابعه فً هذه الحالة

 لو سجد بالجهرٌة فإّنه ٌتابعه.  -الجهرٌة 

عاّمة انتصار المسلمٌن أو  " عند تجدد الِنعم مطلًقا سواء كانتوسجود شكٍر عند تجدد نَِعمقال: "

خاّصة ُرزقت بوظٌفة بولد أو بزوجة، فإّنه ٌسّن سجود إٌش؟ الشكر، عند تجدد النِعم إذا تجددت 

ٌُسّن أن كّل نعمة تسجد لها، أنت ال زلت فً ِنعم عظٌمة نعمة، لٌس  إلى أن تموت، ٌعنً ال 

تسجد للنعم الموجودة، إذا تجددت نعمة ٌسّن أن تسجد لها، "واندفاع ِنَقم" إذا اندفعت نقمة عن 

ٌُسّن أن تسجد سجود الشكر ٌعنً  -وتبطل به  المسلمٌن أو عن نفسك أو مصٌبة زالت عنك 

جاهل الذي ٌجهل حكم سجود الشكر  -بلًفا لسجود التبلوة، صبلة غٌر جاهل بسجود الشكر، خ

لك الناسً وهو كسجود التبلوة، طبًعا سجود  فً الصبلة، لو سجد فإّن صبلته ال تبطل، وك

ٌُشترط فٌه الوضوء واستقبال القبلة التبلوة عندنا فً المذهب صبلة،  سجود التبلوة صبلة، ٌعنً 

ٌصلح إماًما للمستمع، ال تكن مرة تقرأ والذي ٌسمع رجل  -القارئ ٌجب أن ٌكون  -وٌسّن 

ٌسجد وتسجد، ال ما ٌسجد وهكذا، ولو كان الذي ٌقرأ صبً؟ لو كان الذي ٌقرأ صبً وسجد هل 

بالبالغ،  -المذهب عندنا ال تصّح إمامة الصبً بالكبٌر وأنا أستمع له هل ٌسّن لً أن أسجد؟  -

 نافلة للبالغ والصبً، إًذا ٌسّن له أن ٌسجد أو ال ٌسنّ  جود التبلوة؟لكن ذكرت أّنه فً الفرض وس

أوقات الّنهً؟ ال ما ٌجوز، ما ٌجوز أن تسجد أوقات الّنهً. لو قرأ الصبً سجدة تبلوة ٌسّن له  -

أن ٌسجد وكذللك لمن استمع له ألّنها نافلة أصبًل ٌجوز أن ٌؤّم الصبً البالغ فً النافلة ال فً 

 الفرض.

 من طلوع فجٍر ثاٍن إلى طلوع الشمسطبًعا  تفصٌل" بالأوقات الّنهً خمسةورحمه هللا: " قال

لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم "إذا طلع الفجر فبل صبلة إال ركعتً الفجر"، فإذا طلع الفجر 

ال الثانً فإّنه ٌحُرم الصبلة وٌستثنى من ذلك من سٌأتً سّنة الفجر فقط وصبلة الفجر ما عداهما 

ٌجوز أن تصلً فٌها؟ لو فاتتك السّنة قبل الصبلة هل ٌجوز أن تقضٌها بعد الصبلة؟ ال بّد أن 

لقوله صلى هللا علٌه  الوقت الثانً قال من صالة العصر إلى الغروبٌخرج الّنهً وتقضٌها. 

تغرب الشمس ولو مجموعة مع الظهر، لو ُجمعت جمع العصر حتى صبلة وسلم "ال صبلة بعد 

. قال فإّن الّنهً ٌدخل، ٌدخل بعد أداء صبلة العصر إلى الغروب، وٌستمر إلى الغروبتقدٌم 

، قدر رمح فً رأي إلى ارتفاعها قدر رمح -عند طلوع الشمس ٌعنً  -طلوعها الثالث عند 

ٌُعتبر  -العٌن، ٌعنً إذا رأٌت الشمس مرتفعة عن األرض قدر رمح  والرمح ٌعنً معروف 

من فوق، إذا ارتفعت الشمس عن األرض فً رأي العٌن قدر رمح حٌنئٍذ  كالسهم الطوٌل المحّدد

ٌّة عندهم  دخل وقت جواز الصبلة، وهو مقّدر اآلن بالدقائق كم دقٌقة؟ سّت عشرة دقٌقة والحنف

، إذا قامت ووقفت الشمس فً "قٌامها حتى تزول وعند ،إلى ارتفاعها قدر رمح"قال عشرٌن. 

، وكم تستمر فً القٌام؟ الشٌخ ابن عثٌمٌن ٌقول عشر الصبلة حتى تزولكبد السماء ٌحُرم حٌنئٍذ 

، اآلن صارت قائمة فً كبد 22:24وقف عندك الظل  22:31دقائق، احنا عندنا اآلذان الساعة 

وٌستمر ربع ساعة السماء ٌحرم الصبلة اآلن، ٌعنً ما ٌجوز نصلً الضحى فً هذا الوقت، 

ٌعنً إذا شرعت فً الغروب حتى ٌتم الغروب،  - "روبهاوعند غ ،وحتى تزول"تقرًٌبا. قال 

فً هذه األوقات الخمسة مطلًقا،  -ال ٌجوز أن تبتدئ نفبًل فٌها  "فٌحرم ابتداء نفل فٌها مطلًقا"قال 

ا هذا الحكم التكلٌفً، طٌب ما الحكم الوضعً؟ لو صلٌت  ًٌ ٌعنً سواء كنت جاهبًل عالًما ناس



التحرٌم أو ال تصّح؟ ال تصّح، ٌعنً ال تنعقد. هو صّرح  هل تصّح مع ركعتٌن بعد العصر؟

 فقط لذلك الشارح قال وال ٌنعقد. بالحكم التكلٌفً

ثّم  22:21، 22قبل وقت الّنهً ثمذ دخل وقت الّنهً، أحرم الساعة  -لو أحرم مع وقت الّنهً 

... َمن قال بذلك؟ الجواب صحٌح قال به الشٌخ  ٌلزمهدخل وقت الّنهً فما الحكم حٌنئٍذ؟ 

فنقل عن  الغاٌةال ٌبطل وٌأثم بإتمامه، وأّما فً منصور رحمه هللا، قال ٌأثم، لكن هل ٌبطل؟ 

ٌلزمه أن ٌجلس فوًرا وٌتشّهد وٌسلّم، هذا فً  الغاٌةذكر الشٌخ  -الزركشً أّنه ال ٌقطعها وهو 

وٌأثم بإتمامها ٌعنً ٌلزمه أن ظاهره ٌقول أّنه ال تبطل  -أما الشٌخ منصور قال ال تبطل  الغاٌة

ٌُستثنى من الصلوات فً وقت الّنهًثّم ذكر  ٌقطعها. "  ال قضاء ، قال: "ال قضاء فرضما 

قال:  الثانًاألوقات الخمسة.  قضً الفرض فً هذهٌجوز أن ٌ - األّولهذا المستثنى ، فرض

ٌّة ساعة من  "فعل ركعتً طواف"، "ٌا بنً عبد مناف ال تمنعوا أحًدا طاف بهذا البٌت وصلّى أ

: سّنة فجر أداًء الثالثلٌل أو نهار" ركعتً الطواف تجوز حتى فً وقت النهً، هذا الثانً. 

فجر "وجنازة بعد  : قال:الرابع، ال صبلة بعد الفجر إال ركعتً الفجر -قبلها، هذه ذكرناها 

الفجر وبعد اٌش؟ العصر لطول المّدة، لكن أثناء  ، ٌعنً صبلة الجنازة تصّح بعد طلوع"وعصر

ٌّق هذا الشمس وأثناء غروب الشمس وقت  خروج  -ال ٌجوز فٌه صبلة الجنازة. كذلك هذا -مض

 فعل الصبلة المنذورة، لو نذر نضٌف إلٌكم أًٌضاأربعة اللً ذكرهم المؤلف،  كم استثناء ذكرنا؟

 أًٌضا نضٌفالنهً.  ٌش؟ٌجوز أن ُتفعل فً وقت إفرائض، كالف فإّنها تكون، أن ٌصلًّ صبلةً 

فبل  -واحدة إعادة الجكاعة التً أقٌمت وهو فً المسجد، أّما إذا أُقٌمت وهو خارج المسجد 

ٌُقارب ثمانٌة صوروغٌٌجوز له أن ٌدخل وقت النهً.   مستثناة.  رها، هناك ما 

النهً، هذه األحادٌث ُخرقت وخّف  سباب ٌجوز فعلها فً وقتذوات األالشٌخ محّمد ٌرّجح أّن 

بعض  ، وهذه مسألة طبًعا من المسائل العظٌمة جًدا، حتى أنّ التحرٌم فٌها بكثرة االستثناءات

نقول نهً عن أو  -رٌم فً تح ةصرٌحة وكثٌر، هناك نصوص الترجٌح فٌها فً العلماء توقّف

فبل أحد ٌتساءل فٌها، ٌقول خبلص هذا رأي الشٌخ محّمد، حتى الشٌخ  الصبلة فً وقت النهً.

قال ذوات األسباب. لّما تكلّمنا مع الشافعٌة فً عندهم أًٌضا استثناءات ولهم تصّور خاص محّمد 

 ما ٌذكره الشٌخ رحمه هللا.لِ  السبب خبلفً لذوات ا

ٌّناهللا على  وهللا تعالى أعلم وصلى  حبه وسلّم.آله وصمحّمد وعلى  نب

 

 أسئلة:

 * ذكرنا فً سجود السهو فً السّنة لها حالتٌن، المؤلّف ذكر واحدة، والثانٌة؟

ٌُسّن له سجود السهو. لو  نوى المسافر القصر، فأتّم سهًوا فإّنه 

  -كره بعد * لو نسً سجود السهو وذ

فٌجب علٌه ه أن ٌسجد، لكن إن كان الفصل قصًٌرا خبلص ال ٌجب علٌ -طال الفصل  إنالسهً 

 ثبلث، أربع مرات؟ ٌتداخل وٌجب علٌه سجود واحد.أن ٌسجد، لكن لو سهى مراًرا فً الصبلة؟ 



 "، ما المقصود "مّرة مّرة"؟رّب اغفر لً مّرة مّرة"فً قوله * 

صود بـ رّب اغفر لً وسبحان رّبً العظٌم وسبحان رّبً األعلى مّرة مّرة فً كّل منها، مّرة المق

 الواجب ٌعنً.هذا  -سبحان ربً العظٌم فً الركوع وسبحان ربً األعلى فً السجود ومّرة فً 

ٌقول بعض المشاٌخ عندنا ٌجٌزه ولكن  -* وهللا هذه زٌادة ما  رأٌناها أبًدا ال فً السنن وال فً 

ه أنا فقط دعاء لنفسه ال ٌدعو لوالدٌه، لكن اللً أعرف وطنوطن دعاء، وبعضهم ٌقول أّنه مَ أّنه مَ 

 عّباس "اللهّم اغفر لً واجبرنً..".ابن لً" وحدٌث  "رّب اغفر

 التأّخر عن اإلمام بفترة قصٌرة بعدم إكمال الفاتحة* 

اإلمام من  ر عنه حتى رفعابع اإلمام، ولو تأخّ الفاتحة، ٌجب أن ٌت أن ٌقرأالمأموم ال ٌلزمه 

 الركعة.تفوته  -الركوع 

 فً القراءة، هل ٌبدأ من البسملة؟* 

ٌقول ، أذكر شٌخ اإلسبلم -بًل؟ سّنة.. إذا شرع فً الفاتحة شو المذهب فً البسملة أصال طبًعا، 

منه أن ٌؤلّف كتاًبا فً البسملة، فكتب كتاب،  نً رحمه هللا دخل مصر، فطلبواقطارالد

منه قالوا له أصحَّ منها شًء؟ قال: أّما رقطنً ٌعنً مستدرك على الصحٌحٌن، فلّما انتهى الدا

ة ورد عن أبً هرٌرة فً الحقٌق -وأّما عن الصحابة فنعم عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم فبل، 

ٌّة الصحابه ٌعنً كلها بدون األسماء.   رضً هللا عنه، أّما بق

ٌُعتبر  الُمجزئ، -ما لم ٌنتقل على الركوع *  إذا رفع ٌدٌه وابتعدت ٌدٌه عن ركبتٌه فإّنه ال 

لو ظّن أّنه أدركه أو شّك ٌلزمه أن ٌأتً  هذا فً صبلة الجماعة.سٌأتٌنا  -أدركه فً الركوع 

ٌُعتبر أّنه فاتته هذه الركعة.بركعة كامل  ة، أو 

حنى شًٌئا ٌسًٌرا، ما لم ٌصل بقدمٌه إلى ركبتٌه، لكن ال تصل قدمٌه إلى ٌدٌه، لو حتى لو ان* 

ل حّد الركوع فإّن تكبٌرة اإلحرام ال  تنعقد، ال بّد أن ٌكّبر وهو قائم. أهم ووص، -أثناء الـ كّبر 

ٌُعتبر قائًما.   شًء ٌكّبر ما لم ٌصل حّد الركوع. لو انحنى ما لم ٌصل حّد الركوع 

 حانك" من بعض العاّمة اآلن فً قراءة بعض اآلٌات.قول "سب* 

ٌُستحّب أن  ٌدعو إذا أتى ذكر الجّنة وٌستعٌذ، مثل ما ورد عن حذٌفة عن عندنا فً المذهب 

أّما الصبلة على الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌقولون تجوز فً الرسول صلى هللا علٌه وسلم، 

ٌُؤخذ منها أّنه ال  -افلة، ال الفرٌضة، لكن لو صلّى فً الفرٌضة الصبلة الن تبطل. هذه ٌمكن أن 

ً مشروع مثله ف ّن هذا ذكرٌجوز وال تبطل الصبلة، طبًعا ُبطبلن الصبلة هذا مستحٌل أل

ٌُشرَ شرَ الصبلة، لكن هل ٌُ  ه فً مثله متوقَّف فٌه، لكن لو قٌل مشروع لٌس ببعٌد، ألنّ ؟ عع أو 

 مذكور.

ا التقٌت مع مس، ٌعنً لمّ بٌنهم وبٌن الشحّددون مسافة أّنهم ٌ المشكلة أّن الشافعٌة ٌقولون* 

إن كنت قرٌب فسترى طٌب؟  قدر العٌن، كم المسافةفً  - كم المسافةٌب ط بعض الشافعٌة قال

  المذهب ما عندنا شًء واضح. ٌعنً؟ كم -قدر، إن كنت بعٌد 



لٌل هو أقل مرتبة، أعلى مرتبة عندنا م الاذكرنا أّن الوتر غٌر التراوٌح وغٌر قٌام اللٌل، قٌ* 

ٌّة  ٌّة كلّها التراوٌح ثّم الوتر ثّم قٌام اللٌل، ٌعنً بالن ق بٌنها بالن فقط، وعندنا قٌام اللٌل مفتوح ٌُفرَّ

ٌَّد بعدد، الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال: المجال فٌه غ ًَ  صبلة اللٌل"ٌر مق َمثنى فإذا خش

 .أحددكم الصبح فلصلِّ واحدة توتر له ما قد صلى"

ألّف كتاًبا عن األوقات المنهً عنها، هذا على ما العالِم  -* الشٌخ عبد هللا الجبرٌن غٌر المفتً 

وأثناء الغروب، إذا وقتٌن: أثناء طلوع الشمس  إال فًقت النهً أذكره رّجح أّنه ٌجوز فً و

ولو ، -ألّن حٌنئٍذ تسجد الشٌاطٌن و بدأت الشمس فً الطلوع قال هذا وقت اشتّد التحرٌم فٌه،

 ، وهذا األحوط صراحة.الصبلة تتوقّف عنال بدأت فً الغروب 

له  لكن األولى لمن ركعتٌن ركعتٌن،إّنما ٌصلً وال ٌنقضه  ّنه* ذكروا أّنه لو أوتر مع إمامه فإ

لذلك  .الزادو الروض، األولى له إذا سلّم اإلمام أن ٌأتً بركعة، هذا ذكره فً مامتهّجد بعد اإل

آخر، هل ُتكتب  ً مسجد وصلّى القٌام فً مسجدالكثٌر، هل لو صلّى التراوٌح ف هذه السنة أشكى

وسببه أّن الذي نفعله اآلن لٌس موجوًدا فٌها خبلف وقع بٌن معاصرٌن  له قٌام لٌلة أو ال ُتكتب،

ّم الساعة الثانٌة ح، التراوٌح نصلً إحدى عشر ركعة ثال القٌام وال التراوٌ عند السلف أصبًل،

. نحن 24،24أو  22،22ألحساء نصلً مثبل إحدى عشر ركعة، فً ا امعشرة نصلًّ القٌ

بعد التراوٌح والوتر الحنابلة، التعقٌب عندهم هو الصبلة مذهب  -الذي له تعقٌب المذهب الوحٌد 

ٌجلس ثّم ٌنام ثّم  ٌوتر ثمّ العشاء التراوٌح بعد بعد أن ٌصلًّ ٌعنً  -فً جماعة بعد النوم 

صبلة ركعتٌن ركعتٌن إلى الفجر أو قبٌل الفجر أو السحر. اآلن الذي نفعله وٌجتمعون ٌصلّون 

 و تراوٌح، هل هو قٌام، هل هو وتر. ه هلاحترنا ٌعنً ما ٌوجد له مثال، 

لكن  -إمامهم  معأثر فً سنن أبً داوود، ال بّد أن ٌصلًّ عنه أحمد ذكر اإلمام  -بعضهم بحث 

تهً اإلمام من ُتحمل على وقتهم رحمهم هللا، كانوا ٌصلّون التراوٌح متصلة، ٌصلً حتى ٌنهذه 

لشٌخ عبد هللا اآلن؟ ا عندنا صبلة القٌام من هولذلك ٌقولون أّول من أحَدث  التراوٌح ثّم ٌذهب.

ال بّد التعقٌب  -الخلٌفً رحمه هللا. ما كانت موجودة القٌام هذه، التراوٌح ومتصل، أو التعقٌب 

ٌُعّقب، والتعقٌب عندنا ُمباح ولٌس سّنة. عشرون  -أن ٌكون عندنا بعد التراوٌح  كعة والوتر ثّم 

ما فً األحساء  حتى، ً قٌام أبًداالحنفٌة مثبًل ال ٌصلبعض مذاهب األخرى ما عندهم تعقٌب، ال

مالكٌة قلّدوا الحنابلة ال .المكان لٌصلون، ال ٌصلّون إال فً مّكة، إذا ذهب إلى مّكة صلّى لفض

اال ما عندهم تعقٌب فً المسألة، وكذلك الشافعٌة قلّدوهم، بعض المالكٌة وبعض الشافٌعة، و

ٌّة ٌعنً ال زال األمر محتدم وٌذهب إلى المنزل.تراوٌح ال أصبًل، ٌصلًّ إذا صلّى مع  فً قض

ٌُكتب، فٌها كبلم  ثّم القٌام مع إمام آخر، هلإمام   محتمل.ٌُكتب له قٌام لٌلة أو ال 

ا، فأنت صلِّ ٌادة علٌهال تنقص عن عشرٌن، وال بأس بالزهناك حّد،  ال ٌوجدفً المذهب عندنا 

  ما ترٌد إلى الفجر.

الشٌخ ابن  لوتر، ثّم ٌصلّون القٌام والوتر أًٌضا حتى أفتىواكانوا ٌصلّون التراوٌح فً السابق 

ّنه ال وتران فً لٌلة، هذا الكبلم من أكثر من عشر سنوات، فبناًء علٌه مشت رئاسة الباز أ

ٌّة الحرمٌن على هذه الفتوى، لكن  ، لو ذهبنا إلى -مهما كان الحرمٌن وضعهم أهون من بق

الرسول صلى هللا  العشر األواخر .الخارج بعض الدول ٌصلّون أربع خمس ساعات فً اللٌل

تصلًّ القٌام  ثمّ وتنتهً وتخرج وٌح ام كان ٌحًٌ أكثر اللٌل، اآلن كثٌر ٌصلًّ الترعلٌه وسلّ 



وهم ما ن متأثرٌن ، وٌخرج الناس باكٌوتجمع الساعات ما تصل إلى ساعتٌن، ساعتٌن ونصف

علٌه وسلم كان مبّشر فً الجّنة ومع ذلك تتفّطر قدماه من طول ، الرسول صلى هللا -فعلوا ٌعنً 

وذكرنا عنده لو نً ٌقول أّن الزٌادة بدعة، األلبا القٌام، فاألولى العودة إلى التراوٌح. والشٌخ

، ٌعنً فً آراء كثٌرة عنده رحمه هللا خرج فٌها  -، الذهب المحلَّق  -وضع ٌدٌه بعد الركوع 

 عن الجمهور، وله اجتهادات، وٌعتبر من العلماء.

   وهللا تعالى أعلم وصلى اللهّم على سٌدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم.


